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บทคัดย่อ
ในกระบวนการผลิตน้าปลาโซเดียมต่าด้วยวิธีการแยกสารผ่านด้วยเยื่อไฟฟ้าระดับห้องปฏิบัติการ มีความจาเป็นต้องให้ความร้อนกับ
น้าปลาโซเดียมต่าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เพื่อทาลายจุลินทรีย์ทปี่ นเปื้อนในระหว่างกระบวนการกาจัดเกลือ ก่อนการ
บรรจุขณะร้อนในภาชนะปิดสนิท เพื่อให้ได้ผลิตภัณ ฑ์ ที่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณ หภูมิห้อง อย่างไรก็ตามหากต้องการผลิตในเชิงการค้า
จาเป็นต้องทราบชนิดและการต้านทานความร้อนของแบคทีเรียที่จะใช้เป็นดัชนีกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคัดแยกและแสดงลักษณะสัณฐานวิทยาเบื้องต้นของแบคทีเรียชอบเกลือและเจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูงจากน้าปลา
โซเดียมต่ารวมทั้งศึกษาการต้านทานความร้อนของแบคทีเรียที่ คัดแยกได้ โดยทดลองให้ความร้อนแก่น้าปลาโซเดียมต่าที่อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที จากนั้นนามาคัดแยกแบคทีเรียด้วยวิธี Pour plate บนอาหารแข็ง Plate Count Agar (PCA) ซึ่งเติมเกลือให้มี
ความเข้มข้นร้อยละ 3, 5, 14 และ 18 และบ่มที่อุณ หภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากการทดลองพบโคโลนีเดี่ยวของ
แบคทีเรียแตกต่างกัน 3 สายพันธุ์ เจริญได้บนจานเพาะเชื้อ PCA ที่เติมเกลือความเข้มข้นร้อยละ 3 เท่านั้น เมื่อนามาศึกษาลักษณะสัณฐาน
วิทยาโดยวิธีการย้อมสีแบบแกรมและย้อมสีเอนโดสปอร์ พบว่าแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์ ติดสีแกรมบวก มีลักษณะท่อน และสามารถสร้างเอน
โดสปอร์ได้ นอกจากนี้พ บว่าแบคทีเรียชนิดหนึ่งมีค่า D75 , D85 และ D95 เท่ากับ 34.38, 27.03 และ 11.19 ตามลาดับ และมีค่า Z เท่ากับ
40.98
คำสำคัญ:

น้าปลาโซเดียมต่า แบคทีเรียชอบเกลือ แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูง

Abstract
In low-sodium fish sauce production using electrodialysis (ED) in the laboratory-scale, it is necessary to heat the lowsodium fish sauce at temperature 100oC for 10 minute, to destroy microorganism contamination during ED desalination before
hot filling in a sealed container, to obtain the shelf stable low-sodium fish sauce. However, if scale-up to the commercial
production, it should to know a type and thermal resistance of bacteria used as index for processing establishment. The objective
of this research was to study screening and morphology characterization of thermophilic halophilic bacteria from low-sodium fish
sauce, and their thermal resistance was also investigated. The low-sodium fish sauce was heated at temperature 90oC for 25
minute. The bacteria were then isolated from the heated low-sodium fish sauce by pour plate on plate count agar (PCA) with salt
concentration of 3%, 5%, 14% and 18%, and incubated at temperature 55 oC for 24-48 hour. The result showed that bacteria
only grow in PCA with 3% salt concentration, which could be identified in three different single colony of bacteria. Studying
morphology of isolated bacteria by Gram staining and endospore staining, they were Gram-positive bacteria, had rod shape and
endospore. Moreover, D75 D85 D95 values of one bacteria were equal to 34.38, 27.03 and 11.19 respectively and Z-Value was
equal to 40.98.
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บทนา
น้าปลาเป็นเครื่องปรุงรสที่มีลกั ษณะเป็นของเหลว ใส สีแดงมีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศ
ไทย โดยน้าปลาเกิดจากกระบวนการหมักปลาไส้ตัน (anchovies) หรือปลาซาร์ดีน (sardines) กับเกลือสมุทร เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ
ผลิตน้าปลาจะประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์สูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งเป็น ปริมาณที่ค่อนข้างสูง เป็นที่ทราบดีว่าการได้รับโซเดียมคลอ
ไรด์มากเกินความต้องการของร่างกายเป็นสาเหตุให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ด้วยเหตุนี้ทาให้น้าปลากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซึ่งมี
ปัญหาด้านสุขภาพจาเป็นต้องหลีกเลี่ยง แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการผลิตน้าปลาโซเดียมต่าโดยใช้ โปแตสเซียมคลอไรด์ทดแทนโซเดียมคลอ
ไรด์แล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถใช้ทดแทนได้ในปริมาณมากนัก เนื่องจากถ้าใช้โปแตสเซียมคลอไรด์มากเกินไปจะทาให้ผลิตภัณฑ์มีรสขม
ผู้บริโภคไม่ยอมรับและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังคงไม่เหมาะสาหรับผู้ป่วยโรคไตบางชนิด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนาไปสู่การผลิตน้าปลาโซเดียมต่าโดยวิธีการแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า (electrodialysis) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่ง
ที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดโซเดียมคลอไรด์ออกจากน้าปลาให้เหลือเพียงร้อยละ 14 โดยกระทบต่อคุณภาพน้อยที่สุด (Chindapan และ
คณะ 2009; Chindapan และคณะ 2011) อย่างไรก็ตามพบว่าการลดลงของโซเดียมคลอไรด์ทาให้ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ของน้าปลาเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ (อลิษา และปจาวลีย์ 2556) ซึ่งอาจกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทางด้านจุลินทรีย์ เนื่องจากเสี่ยง
ต่อการเจริญของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคชนิดทนเกลือ
ได้สู งกว่าร้อยละ 14 เช่ น Staphylococcus aureus ที่ ท นเกลือ ได้ สูงถึงร้อยละ 20 (FDA 2001) และยังอาจเสี่ ยงต่อ การเจริญ ของ
Listeria monocytogenes ที่เจริญได้ในสภาวะที่มีเกลือสูงถึงร้อยละ 10-12 (FDA 2001) อีกทั้งเสี่ยงต่อการเจริญของจุลินทรีย์ชอบเกลือ
บางชนิดที่เป็นสาเหตุทาให้อาหารเน่าเสีย และสามารถเจริญในสภาวะที่มีเกลือระหว่างร้อยละ 15-20 จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการให้
ความร้อนแก่น้าปลาโซเดียมต่าในระดับห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที สามารถทาลายจุลินทรีย์ได้
ทั้งหมด (อลิษา และปจาวลีย์, 2556) อย่างไรก็ตามหากต้องการขยายการผลิตในระดับโรงงานจาเป็นต้องทราบชนิดของแบคทีเรียที่จะใช้
เป็นดัชนีกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคัดแยกและแสดงลักษณะสัณฐานวิทยาเบื้องต้นของแบคทีเรียชอบเกลือและ
เจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูงจากน้าปลาโซเดียมต่า และศึกษาการต้านทานความร้อนของแบคทีเรียที่คัดแยกได้เพื่อนาไปใช้กาหนดกระบวนการ
ฆ่าเชื้อน้าปลาโซเดียมต่าในระดับโรงงานต้นแบบ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุดิบ
น้าปลาซึ่งจัดซื้อโดยบริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด จะถูกขนส่งมายังโรงงานโดยบรรจุในถังพลาสติกปิดสนิทขนาด 30
ลิตร ในปริมาณที่เพียงพอสาหรับแต่ละการทดลอง น้าปลาที่ใช้นี้มีค่า pH ระหว่าง 5.2-5.3 ความหนาแน่นประมาณ 1.2 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ปริมาณเกลือร้อยละ 25.0-25.3 โดยน้าหนัก ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 38.3% โดยน้าหนัก ไนโตรเจนทั้งหมด 2.0%
โดยปริมาตร น้าปลามีน้าตาลอมแดง (L*=43.0 ค่า a*=14.1 ค่า b*=53.2)
2. การเตรียมตัวอย่างน้าปลาโซเดียมต่า
เตรียมตัวอย่างน้าปลาโซเดียมต่าโดยใช้เครื่องแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้ า (Pilot-scale electrodialysis) ซึ่งถูกออกแบบให้
ท างานเป็ น กะและประกอบด้ว ยเซลล์ แ ยกสารผ่ านเยื่อ ด้ วยไฟฟ้ า (PCCell, model ED 1000 H, Heusweiler, Germany) ที่ มีพื้ น ที่
แลกเปลี่ยนไอออนทั้งหมด 8 ตารางเมตร ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างน้าปลาโซเดียมต่าจะเริ่มจากบรรจุน้าปลาที่มีโซเดียม คลอไรด์ร้อย
ละ 25 จานวน 90 ลิตร ลงในถังสารละลายเจือจาง (diluate) และบรรจุสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 1 จานวน 90
ลิตร ลงในถังสารละลายเข้มข้น (concentrate) สาหรับถังบรรจุสารละลายอิเล็กโทรไลต์ จะเติมด้วยสารละลายโซเดียมซัลเฟตที่ มีความ
เข้มข้น 0.25 โมลต่อลิตร ซึ่งถูกปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยกรดซัลฟิวริกจนมี pH เท่ากับ 2.5 จานวน 90 ลิตร จากนั้นเปิดปั๊มเพื่อดูด
สารละลายทั้ง 3 ชนิด ผ่านเซลล์แยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้าและหมุนเวียนกลับเข้าสู่ถังประมาณ 1 นาที เพื่อไล่ฟองอากาศก่อนทาการจ่าย
กระแสไฟฟ้าคงที่ที่ 15.5 แอมแปร์ ปล่อยให้น้าปลาหมุนเวียนในระบบนาน 240 นาที เก็บตัวอย่างน้าปลาออกจากระบบเพื่อนามาวัด
ปริ มาณเกลือ โดยใช้วิธี Volhard method (AOAC, 1995) และวัด ค่า วอเตอร์แ อคติ วิตี้โดยใช้ water activity meter (Aqualab,
model CX3TE, Pullman, USA) ปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมดโดยใช้ Hand-held refractometer (Atago, model S-28, Tokyo,
Japan) และปริมาณโปรตีนโดยวิธี Kjeldahl (AOAC, 1995) หลังจากทาการทดลองเสร็จจะล้างระบบด้วยวิธีการทาความสะอาดภายใน
(Clean-In-Place) ตามวิธีการของเจนวิทย์ จันดี (2554)
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3. การคัดแยกแบคทีเรียชอบเค็มที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูงจากน้าปลาโซเดียมต่า
3.1 การเตรียมน้าปลาโดยการให้ความร้อน
นาน้าปลาโซเดียมต่าซึ่งมีความเข้มข้นของเกลือ ร้อยละ 14 ปริมาตร 1 ลิตร มาให้ความร้อนโดยใช้อ่างน้าร้อนควบคุม
อุ ณ หภู มิ (water bath) ที่ อุ ณ หภู มิ 90 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 25 นาที ขณะที่ ท าการให้ ค วามร้ อ นจะควบคุ ม อุ ณ หภู มิ โ ดยใช้
thermocouple และ data logger
3.2 การคัดแยกแบคทีเรียจากน้าปลาโซเดียมต่าที่ผ่านการให้ความร้อน
คัดแยกแบคทีเรียด้วยวิธีการ Pour Plate นาตัวอย่างน้าปลาที่เตรียมได้ในข้อ 3.1 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เติมลงในสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ (normal saline) ความเข้มข้นร้อยละ 0.85 ปริมาตร 90 มิลลิลิตร ทาการเจือจางแบบ ten-fold dilution จนได้ความ
เจือจาง 100 และ 10-1 จากนั้นปิเปต สารละลายปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติมลงบนจานอาหารเพาะเชื้อเปล่าที่ปราศจากเชื้ อ แล้วเติมอาหาร
เพาะเชื้อ Plate Count Agar (PCA) ที่เติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3, 5, 14 และ 18 ตามลาดับ ที่หลอมเหลวจนได้
อุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส ลงไปในจานเพาะเชื้อ ทาการผสมให้เข้ากัน บ่มที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
สังเกตลักษณะโคโลนีของจุลินทรีย์ที่เจริญบนจานเพาะเชื้อ โดยอาศัยความแตกต่างของขนาด รูปร่าง ขอบหรือริมของโคโลนี พื้นผิว ความ
สูงนูน ความขุ่น และการสร้างสีของโคโลนี นาลักษณะโคโลนีที่เหมือนกันมาศึกษาต่อโดยการศึกษาการติดสีแกรม และการติดสีเอนโด
สปอร์ ตามวิธีของ Harrigan. (1998)
4. ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการต้านทานความร้อนของแบคทีเรียชอบเค็มที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูงจากน้าปลาโซเดียมต่า
วิธีการศึกษาดัดแปลงมาจากวิธีของ สโรชา จันทร์เพ็ญ และคณะ (2554)
4.1 นาแบคทีเรียที่แยกได้จากน้าปลาโซเดียมต่า No.3 มาเลี้ยงในอาหารเพาะเชื้อ Nutrient broth บ่มที่อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เติมหัวเชื้อที่มีค่า OD600 เท่ากับ 0.8 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงในน้าปลาที่มีเกลือความเข้มข้นร้อยละ 14
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร จากนั้นนามาให้ความร้อนโดยใช้อ่างน้าร้อนควบคุมอุ ณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส ขณะที่
ทาการให้ความร้อนจะควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ thermocouple และ data logger
4.2 เก็บตัวอย่างทุก 2 นาที เจือจางเชื้อจนได้ความเจือจางที่เหมาะสม และเลี้ยงเชื้อที่เหลือรอดด้วยวิธี Pour plate บนอาหาร
เพาะเชื้อ Standard plate count agar ที่เติมเกลือความเข้มข้นร้อยละ 3 นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ทาการตรวจนับจานวน
โคโลนี แล้วนามาคานวณหาค่า Colony Forming Unit (CFU)/มิลลิลิตร
4.3 คานวณค่า D-Value จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า log ของจานวนเซลล์ทรี่ อดชีวิตหลังจากให้ความร้อน (log
CFU ต่อมิลลิลติ ร) กับเวลา หาสมการเส้นตรงเพื่อนามาคานวณหาค่า D โดยค่า D = - 1/slope ของแต่ละอุณหภูมิที่ให้ความร้อน
4.4 คานวณค่า z-value จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า D กับอุณหภูมิที่ใช้ในการให้ความร้อน ได้กราฟการท้าลาย
จุลินทรียด์ ้วยความร้อน (thermal destruction curve, TDC หรือ thermal death time curve, TDT) หาสมการเส้นตรงเพื่อน้ามา
คานวณหาค่า z (z-value) โดยค่า z = - 1/slope
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการเตรียมน้าปลาโซเดียมต่า
จากการนาตัวอย่างน้าปลาที่ประกอบด้วยเกลือเริ่มต้น ร้อยละ 25 มาผ่านกระบวนการแยกสารผ่านเยื่อไฟฟ้า ที่ 15.5 แอมแปร์
เป็นเวลา 240 นาที มาวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ของน้าปลา ได้ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัติต่างๆ ของตัวอย่างน้าปลาโซเดียมต่า
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
ปริมาณโซเดียมคลอไรด์
ปริมาณโปรตีน
วอเตอร์แอคติวิตี้
(ร้อยละโดยน้าหนัก)
(ร้อยละโดยน้าหนัก)
(ร้อยละโดยน้าหนัก)
24.8
14.23 ± 0.74
6.23 ± 0.06
0.874 ± 0.003
จากตารางที่ 1 พบว่าน้าปลาโซเดียมต่าที่ผลิตได้จากการแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า มีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ร้อยละ 14.23
และค่าวอเตอร์แอคติ วิตี้ 0.874 จากการลดลงของปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ส่งผลให้ ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ ของน้ าปลาเพิ่ มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ ซึ่งจะกระทบต่ออายุการเก็บรักษาและความปลอดภัยของอาหารทางด้านจุลินทรีย์ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเจริญของจุลินทรีย์ชนิด
ต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคชนิดทนเกลือได้สูงกว่าร้อยละ 14 เช่น
Staphylococcus aureus ที่ทนเกลือได้สูงถึงร้อยละ 20 (FDA 2001) และยังอาจเสี่ยงต่อการเจริญของ Listeria monocytogenes ที่
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เจริญ ได้ในสภาวะที่มีเกลือสูงถึงร้อยละ 10-12 (FDA 2001) รวมทั้งจุลินทรีย์ชอบเกลือชนิดต่างๆที่เป็นสาเหตุทาให้อาหารเน่าเสียซึ่ง
โดยทั่วไปสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าจุลินทรีย์ก่อโรค
2. ผลการคัดแยกแบคทีเรียชอบเค็มที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูงจากน้าปลาโซเดียมต่า
จากการทดลองคัดแยกแบคทีเรียในตัวอย่างน้าปลาโซเดียมต่า ความเข้มข้นเกลือร้อยละ 14 หลังผ่านกระบวนการให้ความร้อน
ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที โดยวิธี pour plate บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA) ที่เติมเกลือโซเดียม
คลอไรด์ ความเข้มข้น ร้อยละ 3, 5, 14 และ 18 บ่มที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบแบคทีเรียเจริญบนอาหารเพาะ
เชื้อ PCA ที่เติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3 เท่านั้น โดยพบแบคทีเรียที่มีความแตกต่างกันทั้งหมด 3 สายพันธุ์ ส่วน
อาหารเพาะเชื้อที่มีเกลือความเข้มข้นอื่นจะไม่มีการเจริญของแบคทีเรีย จากนั้นสังเกตลัก ษณะโคโลนีของแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์ และ
ศึกษาลักษณะการติดสีแกรม และการติดสีเอนโดสปอร์ ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2 และลักษณะการติดสีแกรม ดังภาพที่ 1
ตารางที่ 2 ลักษณะสัณฐานวิทยา การติดสีแกรม และการติดสีเอนโดสปอร์ ของแบคทีเรียชอบเกลือและเจริญเติบโตได้ดีที่
อุณหภูมิสูง
รหัสไอโซเลท
ลักษณะโคโลนี
ย้อมสีแกรม
ย้อมสีเอนโดสปอร์
โคโลนีมีลักษณะรูปร่างไม่นอน ขอบเป็นคลื่นโค้งเว้า
1
แกรมบวก
สร้างเอนโดสปอร์
พื้นผิวขรุขระ นูนโค้งเล็กน้อย สีขาวขุ่น
โคโลนีลักษณะกลม ขอบเรียบ พืน้ ผิวเรียบ
2
แกรมบวก
สร้างเอนโดสปอร์
นูนโค้งเล็กน้อย สีเหลืองอ่อนขุ่น
โคโลนีลักษณะตกกิ่งก้าน คล้ายราก ขอบซ้อนกัน
3
เป็นคลื่นหยัก พื้นผิวขรุขระ หนาสูงขึ้นจากผิวหน้า
แกรมบวก
สร้างเอนโดสปอร์
อาหาร สีขาวขุ่น

ไอโซเลท 1

ไอโซเลท 2
ไอโซเลท 3
ภาพที่ 1 การติดสีแกรมของแบคทีเรียชอบเกลือและเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูง
จากตารางที่ 2 และภาพที่ 1 พบว่าจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้มีลักษณะโคโลนีที่แตกต่างกันทั้งหมด 3 สายพันธุ์ โดยที่ทั้ง 3 สายพันธุ์
ติดสีแกรมบวก และสร้างเอนโดสปอร์ทั้งหมด ซึ่งเอนโดสปอร์ที่แบคทีเรียสร้างขึ้นมา เพื่อทาให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จึงมีผล
ทาให้ทนต่อความร้อนที่ใช้ในการทดลอง และทนต่อเกลือที่ความเข้มข้นสูงได้ จากการทดลองคาดว่าแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์ จัดเป็นพวก
slightly halophilic bacteria เนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มนี้จะเจริญได้ในสภาวะที่มีความเข้มข้นเกลือโซเดียมคลอไรด์ ร้อยละ0.5-3 (พิมพ์
เพ็ญ และนิธิยา, 2554)
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3. ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการต้านทานความร้อนของแบคทีเรียชอบเค็มที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูงจากน้าปลาโซเดียมต่า
จากการนาแบคทีเรีย ไอโซเลท.3 ที่คัดแยกได้มาศึกษาความสามารถในการต้านทานความร้อน โดยเติมลงในน้าปลาโซเดียมต่าที่
มีเกลือความเข้มข้น ร้อยละ 14 นาไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส สุ่มเก็บตัวอย่างน้าปลาที่เวลา 0, 2, 4, 6, 8
และ 10 นาที มานับจานวนแบคทีเรียด้วยวิธีทา pour plate ได้ผลการทดลองดังกราฟภาพที่ 2

75 องศาเซลเซียส

85 องศาเซลเซียส

95 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแบคทีเรียไอโซเลท 3 ที่เหลือรอด หลังผ่านการให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส ตามลาดับ กับเวลาที่ใช้ในการให้ความร้อน
จากภาพที่ 2 พบว่าอุณหภูมิและเวลามีผลต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรีย โดยจานวนของแบคทีเรียจะลดลงเมื่อให้ความร้อนเป็น
เวลานานขึ้น จานวนแบคทีเรียจะลดลงแบบเอ๊กโพเนนเชียล โดย logCFU/ml กับเวลามีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง เมื่อคานวณค่าความ
ต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ (D-value) พบว่าแบคทีเรีย ไอโซเลท 3 ในน้าปลาโซเดียมต่า ที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95
องศาเซลเซียส มีค่า D 34.38, 27.03 และ 11.19 ตามลาดับ (ตารางที่ 3) เมื่อใช้เวลานานขึ้น ค่า D จะมีค่าลดลง แสดงว่าแบคทีเรียมี
ความต้านทานความร้อนลดลง และเมื่อมีการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้น ค่า D มีค่าลดลงตรงตามทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและ
อุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อ ซึ่งมีผลต่อการต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ โดยทั่วไปการใช้อุณหภูมิสูง จุลินทรีย์จะถูกทาลายได้
เร็วขึ้น และจะใช้เวลาในการให้ความร้อนน้อยลงอีกด้วย (ทิ พาพร อยู่วิทยา, 2535) และเมื่อคานวณ ค่า Z ของแบคทีเรีย จากกราฟ
Thermal death time ดังภาพที่ 3 ค่า Z เท่ากับ 40.98 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 3) โดยทั่วไปค่า Z จะบอกถึงความต้านทานความร้อน
ของจุลินทรีย์ที่อุณหภูมิที่ใช้ทาลายจุลินทรีย์ที่ระดับต่างกัน
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ภาพที่ 3 Thermal death time curve ของแบคทีเรียไอโซเลท 3 ที่คัดแยกได้
ตารางที่ 3 ค่า D-value และ Z-value ของแบคทีเรียไอโซเลท 3 ในน้าปลาโซเดียมต่า ความเข้มข้นเกลือร้อยละ 14 เมื่อให้
ความร้อนที่ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส
แบคทีเรีย
No.3

o

75 C
34.38

D-value (นาที)
85 oC
27.03

95 oC
11.19

Z-value (oC)
40.88

สรุป
งานวิจัยฉบับนี้จึงทาการศึกษาการคัดแยกและลักษณะสัณฐานวิทยาเบื้องต้นของแบคทีเรียชอบเกลือและเจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูง
จากน้าปลาโซเดียมต่า โดยนาน้าปลาโซเดียมต่ามาทาลายเชื้อที่อุณ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที แล้วนามาคัดแยกเชื้อ
พบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรียได้ 3 สายพันุธ์ โดยทั้ง 3 สายพันธุ์ามารถเจริญได้ในอาหารเพาะเชื้อ PCA ที่เติมเกลือความเข้มข้นร้อยละ
3 และมี ลักษณะโคโลนี แตกต่างกัน โดยที่ทั้ ง 3 สายพั นุธ์ ติ ดสีแ กรมบวก มี ลั ก ษณะท่ อน และสามารถสร้างเอนโดสปอร์ได้ เมื่อ น า
แบคทีเรียไอโซเลท 3 ที่คัดแยกได้มาศึกษาการต้านทานความร้อน โดยใส่ในน้าปลาโซเดียมต่า ความเข้มข้นเกลือ ร้อยละ 14 มาให้ความ
ร้อนที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส ให้ความร้อนเป็นเวลา 10 นาที แล้วหาจานวนแบคทีเรียที่เหลือรอดหลังผ่านการให้ความ
ร้อน จากนั้นคานวณหาค่า D ได้เท่ากับ 34.38, 27.03 และ 11.19 ตามลาดับ พบว่าแบคทีเรียจะมีความต้านทานความร้อนที่ลดลง ตาม
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และมีค่า Z เท่ากับ 40.98 เมื่อได้ทราบค่าการต้านทานความร้อนของแบคทีเรียแล้ว จะสามารถนาค่าที่ได้ไปใช้เป็นดัชนี
กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องต่อ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษัทไมท์ตี้อินเตอร์เนชันแนล จากัด ที่อนุเคราะห์ให้ตัวอย่างน้าปลามาใช้ในการทดลอง และเตรียมน้าปลาโซเดียม
ต่า และคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ที่อนุเคราะห์เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และสถานที่ในการ
ทาวิจัย
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